У Cкладу ca oдредбама чл. 10, 11. и 12. 3aкона o yдружењима (,,Cлужбени
rлacник PC", 6poj 51/09), нa Ocнивачој скупштини одржаној 08.09.2010.,
ycвojeн je следећи
CTATУT
УДРУЖЕЊА РУСKO-СРПСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА
ВЕТЕРНИК
Члан 1.
Удружење cpncко-pycко npujaтељство Beтepник (y дaљем тeксту: Удружење)
je дoбровољно, невладино и непрофитно yдружење, ocновано нa неодређено
вpeмe paди ocтвapuвaњa циљева везаних зa aфupмaцију и нeroвaње
дyxoвних, кyлтypних, нayчнux и Д pyгux видова capaдње између cpпcкor и
pycкor нapoдa, a y области нayкe, кyлтype, yмeтнocти, cnopтa и привреде.
Члан 2.
Циљеви Удружења cy:
- aфирмација и неговање духовних, културних, нayчних и ДРУГИХ видова
capaдње између cpncкor и pycкor нapoдa,
- мeђусобно yпoзнавање cpncкor и pycкor нapoдa пyтем yчeњa jeзика,
paзвијања свecтpaнe capaдње y oблacти кyлтype, нayкe, yмeтности,
cпopтa и пpивреде,
- paзмена информација
- приближавање pycкe културе и традиције cpпcког народy и oбpнyтo,
Члан 3.
Paди ocтвapивања cboјиx циљева у Удружењу ce opraнизyjy ceкциje зa
пojeдине области и ceктope деловања (нпр. yчeње jeзика, историју, науку,
кyлтypy, yмeтност, cпopт, пpивредну capaдњу, тypизам и CЛИЧНО ).
Члан 4.
Haзив Удружења je: ,,УДРУЖЕЊЕ СРПСКО-PУCKO ПPИJATEЉCTBO
BETEPHИK". Удружење има седиште y Beтepнику, yлица Жpтaвa фaшизма
бpoj 4.
Удружење своjy делатност ocтвapyje нa тepитopији Peпyблике Cpбије.
Члан 5.
Члан Удружења може бити cвако лице кoje пpuxвaтa циљеве Удружења и
Статут, a нa ocновy пpистyпнице.
Члан 6.
Права чланова Удружења су:
-да учествује у раду Удружења
-да бирају и буду бирани у органе Удружења
-да буду информисани о активностима Удружења
-да покрећу иницијативе за рад Удружења, као и да дају предлоге,
мишљења и примедбе на рад Удружења и да о заузетим ставовима
Удружења буду обавештени.

Чланови Удружења су дужни:
-да се залажу за остваривање циљева и задатака Удружења
-да спроводе одлуке Удружења
-да чувају и подижу углед и пропагирају рад Удружења и др.
Члан 7.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању,
искључењем или смрћу.
Чланство у Удружењу може престати и због непоштовања одредаба овог
статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог
Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет
предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.
Члан 8.
Пунолетни члан Удружења има право да:
1) равноправно с другим члановима учествује у остваривању
циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко
органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и
ктивностима Удружења.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Члан 9.
Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.
Скупштина је највиши орган Удружења и њу чине сви чланови Удружења.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница
Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и
на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се
подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести
питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним
обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног
реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на
почетку седнице.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног
одбора;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај

7) одлучује о жалбама и приговорима на рад органа Удружења.
8) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења.
9) одлучује о удруживању Удружења у савезе
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна већина чланова Удружења.
У случају да на седници не присуствује већина чланова Удружења седница
се може одржати ако јој присуствује најмање 30 чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. Гласање је јавно,
осим ако скупштина одреди другачије.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку
рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних
чланова.
Члан 10.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу
циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има тринаест чланова, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново
бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика
председника.
Члан 11.
Председник Управног одбора сазива и руководи седницом одбора и потписује
акте које одбор доноси.
Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног
одбора, у свему замењује председника када је овај спречен да врши
функцију.
Члан 12.
Управни одбор:
1) утврђује предлоге програмске оријентације, програм и план рада и
доставља их Скупштини на усвајање;
2) утврђује предлог Статута и других општих аката које доноси
Скупштина;
3) подноси Скупштини извештај о раду Удружења;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема
предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о висини чланарине
7) одлучује о жалбама и приговорима на рад других органа Удружења о
којима не одлучује скупштина,
8) доноси пословник о свом раду
9) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом,
овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна
половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.
Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим
неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова
надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
Члан 14.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о
раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних
публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени
начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се
члановима на седници скупштине Удружења.
Члан 15.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује с
другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима, о чему одлуку
доноси Скупштина.
Члан 16.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација
и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Члан 17.
Удружење престаје с радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним
законом.
У случају престанка рада Удружења, сва његова имовина се преноси
Црвеном крсту Србије.
Удружење је дужно да о престанку рада обавести надлежни орган.
Члан 18.
Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини
исписано: Удружење српско-руског пријатељства, у доњој половини:
Сербская ассоциация дружбы Россию, а у средини Ветерник као назив места у
ком се налази седиште Удружења.
Члан 19.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.

